
HyvinVoi-koordinaatio (2018-2021)  
 
 

Maaseudun hyvinvointi-
yrittäjyyden koordinaatiohanke 

 

I Ohjausryhmäkokous 15.2.2019 klo 9:30-11:30 

 

Lync/ Skype ja Pasila 
Opastinsilta 12, Helsinki, Pasilan virastotalo, kokoustila Pluto 

 

Liittyminen puhelimella: +358942720677  Conference ID: 22073605 

 

Huom. Kokouksen Skype-linkki kokouskutsussa! 

 

https://ucc.vy-verkko.fi/luke/meet/elina.vehmasto/cwqkvnw8 

 

 

 

 

 

tel:+358942720677
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Asialista 

1. Kokouksen avaus  

2. Läsnäolijoiden toteaminen  ja ohjausryhmän jäsenten esittäytyminen  

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valitseminen  

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen 

5. Asialistan hyväksyminen  

6. Ohjausryhmän roolin ja tehtävien toteaminen  

7. Ohjausryhmän jäsenten matkakulujen korvaamisesta päättäminen  

8. Hankkeen tukipäätöstilanteen toteaminen  

9. Hankkeen raportointitavan toteaminen 

10. Hankkeen arviointitavan toteaminen  

11. Hankkeen sisällön ja viestintäsuunnitelman esittely  

12. Hankkeen toteutuminen jaksolla 8/2018-12/2018  

13. Hankkeen puolivuotissuunnitelma jaksolle 1/2019-6/2019 

14. Muut mahdolliset asiat 

15. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

16. Kokouksen päättäminen 

 



             

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja 

ohjausryhmän jäsenten 

esittäytyminen 
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© Luonnonvarakeskus 

 

 

4 14.2.2019 

Ohjausryhmän jäsenen nimi taustaorganisaatio sähköposti läsnäolo 

Sinikka Torssonen, varalla Pirjo Onikki Maaseutuverkostopalvelut sinikka.torssonen@maaseutu.fi;   

Timo Kukkonen Hämeen ELY timo.kukkonen@ely-keskus.fi;   

Anne Ristioja  Lapin ELY  anne.ristioja@ely-keskus.fi;   

Verna Mustonen Kainuun ELY  verna.mustonen@ely-keskus.fi;   

Kukka Kukkonen  Pohjois-Pohjanmaan ELY kukka.kukkonen@ely-keskus.fi;   

Tiina Jäppinen, varalla Kati Savela Vates-säätiö tiina.jappinen@vates.fi; 

kati.savela@vates.fi; 

  

Leini Sinervo THL leini.sinervo@thl.fi;   

Pirjo Kirvesmies Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspiiri, ESSote pirjo.kirvesmies@essote.fi;   

Marja-Liisa Ruokolainen Kainuun sosiaali- ja terveyspiiri marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi;   

Laura Airaksinen 

  

Vetrea Terveys Oy ja Green Care Finland ry laura.airaksinen@vetrea.fi;   

Katri Hatanpää PSH, psykiatria, Pitkäniemi katri.hatanpaa@pshp.fi;   

Päivi Haanpää Sedu Aikuiskoulutus paivi.haanpaa@sedu.fi;   

Minna Hökkä  Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAMK  minna.hokka@kamk.fi;   

Johanna Hirvonen  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK johanna.hirvonen@xamk.fi;   

Leena Välimaa, varalla Arja Jääskeläinen Lapin AMK leena.valimaa@lapinamk.fi; 

arja.jaaskelainen@lapinamk.fi; 

  

Juhani Pyykkönen  Metsäkeskus juhani.pyykkonen@metsakeskus.fi;   

Matti Tapaninen  Metsähallitus matti.tapaninen@metsa.fi;   

Eerika Korhonen  Oivallusvaara Oy, Uusimaa eerika@oivallusvaara.fi;   

Leena Löf  Tmi LuontoLeena, Pirkanmaa leena.lof@luukku.com;   

Siru Anu Lahti  Aasitila Sirius, Halsua siruanu.lahti@wippies.fi;   

Anne Siltavirta  Kotokero, Oulu annesiltavirta@hotmail.com;   

Kirsi Puuronen  Hyvinvointipalvelu Poloku, Vaala kirsi@hyvinvointipalvelupoloku.fi;   

Katja Ronkainen  Lumohukka Oy, Vieremä katja@lumohukka.fi;   

Maiju Okkonen  Iloluontoinen Tmi, Pielavesi maiju@iloluontonen.fi;   

Anja Yli-Viikari  Luonnonvarakeskus, Jokioinen anja.yli-viikari@luke.fi   

Marja Uusitalo  Luonnonvarakeskus, Rovaniemi marja.uusitalo@luke.fi;   

Maija Lipponen (projektiryhmä) Luonnonvarakeskus, Sotkamo maija.lipponen@luke.fi;   

Taina Lilja (projektiryhmä) Luonnonvarakeskus, Jokioinen taina.lilja@luke.fi;   

Elina Vehmasto Luonnonvarakeskus, Turku elina.vehmasto@luke.fi   

mailto:tiina.jappinen@vates.fi
mailto:leena.valimaa@lapinamk.fi
mailto:eerika@oivallusvaara.fi
mailto:kirsi@hyvinvointipalvelupoloku.fi


             

3. Puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan ja sihteerin 

valitseminen  

 

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta 

päättäminen 
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5. Asialistan hyväksyminen 

1. Kokouksen avaus  

2. Läsnäolijoiden toteaminen  ja ohjausryhmän jäsenten esittäytyminen  

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valitseminen  

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen 

5. Asialistan hyväksyminen  

6. Ohjausryhmän roolin ja tehtävien toteaminen  

7. Ohjausryhmän jäsenten matkakulujen korvaamisesta päättäminen  

8. Hankkeen tukipäätöstilanteen toteaminen  

9. Hankkeen raportointitavan toteaminen 

10. Hankkeen arviointitavan toteaminen  

11. Hankkeen sisällön ja viestintäsuunnitelman esittely  

12. Hankkeen toteutuminen jaksolla 8/2018-12/2018  

13. Hankkeen puolivuotissuunnitelma jaksolle 1/2019-6/2019 

14. Muut mahdolliset asiat 

15. Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen 

16. Kokouksen päättäminen 

 



             

6. Ohjausryhmän roolin ja tehtävien 

toteaminen  
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Ohjausryhmän tehtävät on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa 1174/2014 

maaseudun hanketoiminnan tukemisesta. Asetuksen 42 § mukaan 

ohjausryhmän on: 

 

1. ensimmäisessä kokouksessaan valittava ohjausryhmälle puheenjohtaja ja 

sihteeri sekä päätettävä pöytäkirjojen tarkastamisen menettelytavasta;  

2. pidettävä pöytäkirjaa ohjausryhmässä käsitellyistä asioista ja ohjausryhmän esiin 

tuomista hankkeiden toteutusta koskevista näkökohdista;  

3. kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa seuraamaan hankkeen toteutumista;  

4. käsiteltävä asiat, jotka koskevat hankkeen toteutumista hyväksytyn 

hankesuunnitelman mukaisesti;  

5. toimitettava ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja tiedoksi tuen myöntäneelle 

taholle;  

6. annettava lausunto hankkeen toteutuksesta ja loppuraportista tuen myöntäneelle 

taholle. 

 



             

7. Ohjausryhmän jäsenten 

matkakulujen korvaamisesta 

päättäminen  
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8. Hankkeen tukipäätöstilanteen toteaminen  
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• Luke jätti Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden 

koordinaatiohankkeen hankehakemuksen Hyrrä-

järjestelmään 5.4.2018. 

• Rahoittajan muutospyynnöt hankesuunnitelmaan 

saatiin toukokuun lopussa 2018. 

• Muokattu hankehakemus jätettiin Hyrrä-jäjestelmään 

27.6.2018. 

• Elokuussa hankesuunnitelmaan tehtiin vielä 

muutama täsmennys. 

• Rahoituspäätös hankkeelle saatiin 14.8.2018. 

 



             

9. Hankkeen raportointitavan toteaminen  

  
 

14.2.2019 10 

• Projektiryhmä pitää ”hankepäiväkirjaa” tehdyistä toimenpiteitä ja 

muista hankkeen edistymiseen liittyvistä asioista. 

• Maksuhakemuksiin liitetään selvitys hankkeen toteuttamisesta 

kyseiseltä ajanjaksolta.  

• Loppuraportti kirjoitetaan suhteessa hankesuunnitelmaan: teh-

tiinkö aiotut toimenpiteet, saavutettiinko hankkeelle asetetut ta-

voitteet sekä miten kustannukset ja rahoitus toteutuivat. 

Rahoittajan ohjeissa on esitetty raportin runko eli ne tiedot, jotka 

raportista ainakin on löydyttävä.  

• Hankkeen seurantatiedot: Hankesuunnitelmaan on ilmoitettu 

hankkeen tavoitteet, ja hankkeen aikana täytetään hankkeen to-

teumatiedot eli seurantatiedot, minkä projektin vetäjä tekee Hyr-

rässä aina tammikuun loppuun mennessä. 

• Kun hanke on päättynyt, loppuraportti ja viimeinen maksuhake-

mus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymi-

sestä. 



             

10. Hankkeen arviointitavan toteaminen  
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• Hankkeen raportointi sekä tavoitteiden saavuttamisen arviointi 

liittyvät toisiinsa.  

• Hanketta arvioidaan siitä näkökulmasta, miten hyvin se on 

saavuttanut hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Arvioin-

nin mittarit ovat siten hankekohtaisia.  

• Hyvä loppuraportti ei ole vain historiikki hankkeen kulusta. Sii-

nä analysoidaan hankkeen kulkua, sen onnistumisia ja myös 

sitä, mitä olisi kannattanut tehdä toisin. 

• Ohjausryhmän viimeinen kokous pidetään hankkeen toteutus-

ajan lopussa, siinä ohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan 

loppuraporttiluonnoksen ja siinä esitetyt arviointitulokset, sekä 

antaa raporttiin oman arvionsa hankkeen toteutumisesta ja 

onnistumisesta.  

• Tavoitteet – Toteutus/Toimenpiteet – Tulokset/Vaikutukset 

 

 

 

 



             

11. Hankesuunnitelman ja 

viestintäsuunnitelman esittely 
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• Painopiste luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvan 

hyvinvointipalveluyrittäjyyden kehittämisessä (kuten Green 

Care -palveluyrittäjyys). Läheiset yhdyspinnat: sosiaali- ja 

terveysalan, (hyvinvointi)matkailun, TyHy-toiminnan, 

luonnontuotealan, kulttuurin ja liikunnan palveluyrittäjyyteen. 

 

• ”Maaseudun hyvinvointiyrittäjyydellä itse ymmärrän eri palvelut jotka 

edistävät ihmisen hyvinvointia, kuntoutumista ja arkea ja jotka liittyvät 

luonnon ja maaseudun hyödyntämiseen osana tätä. Itselläni on vahva 

sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan pohja, joten painotan tämän puolen 

ammatillisuutta.” 

• Palvelujen asiakkaat tulevat suurelta osin myös maaseudun ulkopuolelta 

• Hyvinvointipalveluihin kuuluvat sote-palveluiden lisäksi terveydettä ja 

hyvinvointia edistävät sekä ennaltaehkäisevät palvelut. 

 

Mitä hyvinvointiyrittäjyyttä… 

13 



             

Maakuntaverkostojen yhteyshenkilöt 
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• Lappi: Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi) Sanna Vinblad  

• Kainuu: Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaani) Merja Leskinen 

• Pohjois-Pohjanmaa: Mielenvireys ry /Tolppa-hanke (Oulu) Juha Eskola 

• Keski-Pohjanmaa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kokkola) Satu Sundell 

• Etelä-Pohjanmaa: Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti (Seinäjoki) Anne Matilainen 

• Pohjanmaa: Vaasan yliopisto (Vaasa) Martta Ylilauri 

• Pohjois-Karjala: ProAgria (Joensuu) Johanna Rinnekari 

• Etelä-Karjala: Hoivapalvelut Onnenpisara (Imatra) Riina Harinen  

• Pohjois-Savo: Savonia-Ammattikorkeakoulu (Iisalmi) Katriina Pylkkänen  

• Etelä-Savo: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Mikkeli) Heli Peltola 

• Kymenlaakso: Luontoäidin Hyvinvointipalvelut (Porvoo) Marijo Honkonen 

• Keski-Suomi: Nuorisokeskus Piispala (Kannonkoski) Hanna Liimatainen 

• Kanta-Häme: Hämeen ammattikorkeakoulu (Hämeenlinna) Sari Rämö 

• Päijät-Häme: Manna ry (Nastola) Sari Dufva 

• Satakunta: Satakunnan ammattikorkeakoulu (Pori) Jaana Ruoho  

• Pirkanmaa: Voimatassu ky (Tampere) Eeva Kahilaniemi  

• Varsinais-Suomi: ProAgria (Turku) Mari Mäenpää   

• Uusimaa: Työtehoseura (Rajamäki) Anne Korhonen 

 



             

Alan hanketoiminnan koordinointi ja 

vuorovaikutteinen viestintä: 

• Kokemusten vaihto ja vertaisoppiminen 

• Teematilaisuudet, aluetapahtumat 

Vaikuttavuusviestintä:  

• Hyvinvointivaikutukset ja kustannusvaikuttavuus; 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

• Alan palveluiden tunnettuuden, kysynnän ja 

käytön lisääntyminen  

 

 

 

Keskeisiä tavoitteita… 

15 



             

• Verkkosivut  

http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio 

• FB-ryhmä HyvinVoi-koordinaatio 

• Instagramissa tunniste #HyvinVoi 

• Kyselyt ja keskustelut alueiden ja toimijoiden tarpeista 

• Webinaaripalaverit ja -teematilaisuudet yhteistyössä 

alueellisten hankkeiden kanssa 

• Viestintämateriaalit  

• Maakuntaverkostojen yhdyshenkilöt maakunnissa 

 

 

 

 

 

 

 

Viestinnän keinoja… 
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http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
http://www.gcfinland.fi/HyvinVoi-koordinaatio
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/248142355906236/?ref=bookmarks


             

Toimenpiteet: 

• Edesautetaan alan hanketoimijoiden ja (PK-)yrittäjien 

osaamista (tarjottavan palvelun) yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden (sisältää mm. hyvinvointivaikutukset ja 

kustannusvaikutukset) esiintuomiseksi. 

• Hyödynnetään mm. Sitran Soteuttamojen ja Sote-

kiihdyttämöjen konsepteja, tuloksia, materiaaleja ja 

asiantuntijuuksia . 

• Tarjotaan tietoa vuorovaikutteisesti maakuntien/ kuntien 

sote-ostajille/päättäjille  ja aluehallintoviranomaisille. 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttavuusviestintä… 

17 
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12. Hankkeen toteutuminen 8/2018-12/2018  
 
Tilaisuusosallistumiset  
 

A) Tapaamiset hanketoimijoiden kanssa 3 kpl 

20.8.18 Viestintäyhteistyöpalaveri GCF ry:n kanssa 

24.10.18 Koordinaatiohankkeiden Kick off 

14.11.18 Maaseudun kehittämispäivät 

 

B) Tapaamiset maakuntaverkoston kanssa 2 kpl 

3.10.18 Hanke-esittely Kainuun GC-ryhmälle 

12.11.18 Maakuntaverkoston yhteyshenkilöiden järjestäytymispalaveri  

 

C) Muut valtakunnalliset tilaisuudet 5 kpl 

30.-31.8.18. Maaseutututkijatapaaminen, Mikkeli 

6.9.18 Avustajaeläimet tulevaisuudessa seminaari, Turku ja etäseuranta 

7.9.18 Eläinavusteisuuden ammatillinen käyttö psykiatriassa päivä 

9.-10.10.19 SOSTE-risteily: esitys ja esittelypiste 

4.-5.12. 19 Vaikuttavuuden tutkimuspäivät, Kuopio 
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Jatkoa…12. Hankkeen toteutuminen Tuotetut materiaalit,  n. 10 kpl 

HyvinVoi-esite http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/549/22.1.19-HyvinVoi-koordinaatio-

printattava-esite.pdf 

 

HyvinVoi-tiivistelmä https://greencarepaivat2018.fi/wp-

content/uploads/sites/38/2018/10/MAASEUDUN-HYVINVOINTIYRITT%C3%84JYYDEN-

KOORDINAATIOHANKE.pdf 

 

HyvinVoi-posteri http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/532/HyvinVoi-juliste-26.9.18.pdf 

 

HyvinVoi-blogi http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-

koordinaatiohanke/hyvinvoi-blogi--merja-kyllonen/ 

 

Esitys MUAan http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/531/EV-ja-ML-MUA-2018-Mikkeli-2-.pdf 

Esitys SOSTEen http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/551/MM-SOSTE2018-8.9.18.pdf 

Esitys Kuopioon http://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/550/Vaikuttavuuden-tutkimuspaivat-

2018-Kuopio-lahteet-mukana.pdf 

GC-uutiskirjeiden uutiset: http://www.gcfinland.fi/uutiskirjeet/368/Green-Care--uutiskirje-

112018.html & http://www.gcfinland.fi/uutiskirjeet/371/Green-Care--uutiskirje-12019.html 

 

Hyvinvointia luonnonvesistä: Vesiympäristöistä palveluja arkeen, matkailuun, opetukseen 

sekä sosiaali- ja terveyssektorille http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-664-3 
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Jatkoa…12. Hankkeen toteutuminen  Infograafi: Luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden tyypittely 
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Jatkoa…12. Hankkeen toteutuminen Hankekartoituksen tilanne 

 
 

 Käytetyt rekisterit:  

• EAKR- JA ESR-hankkeet Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020 

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 

rahoitetut kehittämishankkeet 

  

Alan käynnissä olevien hankkeiden määrät (yhteensä noin 70 kpl): 

ESR- ja EAKR-rahoitteiset alan hankkeet yht. 38 kpl  

Maaseutuohjelmarahoitteiset yht. 17 kpl 

Interreg-rahoitus 1 kpl,  

STEA-rahoitus 4 kpl  

Sitra 1 kpl  

Alan kärkihankkeet 6 kpl 

  

Verkkosivuilla on tällä hetkellä esitelty näistä noin 30 kpl käynnissä 

olevia hankkeita (huom. sivuilla myös ohjelmakauden päättyneiden hankkeiden esittelyt): 

http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/ 

 

http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/hanke-esittelyt/hankkeet/
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Jatkoa… 2. Hankkeen toteutuminen 

Talous:  raportointijakso 1.8.-31.12.2018  

 

   Kustannusarvio 2018-21 Toteutuneet, euroa Jäljellä, euroa Käyttöaste % Jäljellä % 

Palkat (sis. HSK) 
                                        

208 260,00                                       14 838,55                193 421,45    7,13 % 92,87 % 

Palkkiot 
                                             

3 744,00                                                      -                      3 744,00    0,00 % 100,00 % 

Vuokrat 
                                             

1 200,00                                                      -                      1 200,00    0,00 % 100,00 % 

Ostopalvelut 
                                           

11 813,60                                            855,96                  10 957,64    7,25 % 92,75 % 

Muut kulut 
                                             

5 000,00                                                      -                      5 000,00    0,00 % 100,00 % 

ALV  
                                                          

-                                              201,85   -                   201,85    

Flat Rate 24% 
                                           

49 982,40                                         3 561,25                  46 421,15    7,13 % 92,87 % 

YHTEENSÄ 
                                        

280 000,00                                       19 457,61                260 542,39    

HTKK 43,7 htkk 
                                             

3,52 htkk                          40,18  htkk   

Kirjatut työtunnit 538,77 tuntia 
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13. Hankkeen toimenpidesuunnitelma jaksolle 

 1/2019-6/2019  
 

 

 Materiaalit: 

HyvinVoi-tietotarvekysely/ yhteydenottolomake http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-

hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-yhteydenottolomake/ 

Yhteistyöjulkaisu Aurahankkeen kanssa luontoperustaisiin hyvinvointipalveluihin liittyen; Blogi; Oppaan 

suunnittelun aloittaminen (yrittäjille palvelun ilmoittamisesta Aviin) 

 

Vaikuttavuuden webinaarisarja: 

Soteuttamo ja Sote-kiihdyttämö -konseptien hyödyntäminen.  

(Sitran Tervettä menoa tulevaisuus12.2.; Sote-Kiihdyttämö kutsutilaisuus 13.2; Forssa 21.2.) 

(Säätytalo 25.3 ;Hissipuhepyyntö: Soteuttamo Lappeenranta 27.3.) 

Sote-toimialapäällikön Terhi Tevameri: yhteistyömahdollisuuksia ideoitu, sparrausapu yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden seminaarisarjan suunnitteluun.  

 

Tilaisuudet eri maakunnissa: 

Maakuntaverkostopalaveri 8.3. Aluetilaisuus ja webinaari Oulussa 2.4. 

Elintarvikealan toimialapäällikkö Leena Hyrylä: laajan yhteistyötilaisuuden järjestämisen suunnittelun 

aloittaminen Kaakkois-Suomen alueella 

Yhteisjulkaisun julkistamistilaisuus ja siihen liittyvä webinaari, Vaasassa, ehkä toukokuussa 

 

Alan hanketoimijoiden palaverit, 2 kpl kevään aikana 

Alan hankkeiden esittelyjen jatkuva koonti samoin hankkeiden tulosten sekä niistä kirjoittaminen 

 

 

http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-yhteydenottolomake/
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http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-yhteydenottolomake/
http://www.gcfinland.fi/kehittaminen/maaseudun-hyvinvointiyrittajyyden-koordinaatiohanke/hyvinvoi-yhteydenottolomake/
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Kiitos! 



  
 

elina.vehmasto@luke.fi 
maija.lipponen@luke.fi 

taina.lilja@luke.fi 

 
 


